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KRAJOWY PLAN ODBUDOWY 
– szanse dla samorządów



PLAN 
ODBUDOWY 
DLA EUROPY

WYPEŁNIENIE LUKI 
INWESTYCYJNEJ O 

WARTOŚCI 1,5 BLN EURO
PRZECIWDZIAŁANIE 

NEGATYWNYM SKUTKOM 
KRYZYSU WYWOŁANEGO 

COVID-19

STWORZENIE 
NOWYCH MIEJSC PRACY

ZAPEWNIENIE PŁYNNOŚCI 
FINANSOWEJ UNIJNYM 

FIRMOM

PRZYSPIESZENIE PROCESÓW 
DIGITALIZACJI I ZAZIELENIENIA 

UNIJNEJ GOSPODARKI

WYPRACOWANIE 
I WZMOCNIENIE 
WSPÓLNOTOWYCH 
MECHANIZMÓW DZIAŁANIA 
ANTYKRYZYSOWEGO

WZMOCNIENIE SYSTEMÓW 
OCHRONY ZDROWIA 
I INTENSYFIKACJA BADAŃ 
W TYM OBSZARZE
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ZAKTUALIZOWANE WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE 2021-2027

EUROPEJSKI INSTRUMENT NA RZECZ ODBUDOWY

PAKIET DZIAŁAŃ OSŁONOWYCH DLA PRACOWNIKÓW, FIRM 
I PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

1074,3
MLD EURO

750
MLD 

EURO

540
MLD 

EURO

PLAN 

ODBUDOWY 

DLA 

EUROPY
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Pomoc w odbudowie:

 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF): 672,5 mld EUR

 REACT-EU: 47,5 mld EUR

 Rozwój obszarów wiejskich: 7,5 mld EUR

 Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji: 10 mld EUR

Wspieranie inwestycji prywatnych, w tym:

 InvestEU

Wnioski z kryzysu, w tym:

 Program działań w dziedzinie zdrowia

 Horyzont Europa

 RescEU

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy



Cel: 
Odbudowa gospodarki i zapobieganie wzrostowi różnic gospodarczych w UE po kryzysie

Główne cechy:

 wsparcie reform oraz inwestycji publicznych (szeroki zakres przedmiotowy)

 do 100% dotacji ze środków UE

 tymczasowy charakter

DOTACJE EU-27: 312,5 mld EUR

POŻYCZKI EU-27: 360,0 mld EUR

 PL: ok. 23,1 mld EUR (ceny 2018)

 PL: ok. 34,2 mld EUR (ceny bieżące)

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)



Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z RRF

Wskazuje planowane do realizacji reformy i wynikające z nich inwestycje

 wynikające głównie z treści Zaleceń Rady dla państw członkowskich (CSR) z lat 2019/2020

Zobowiązania  do końca 2023 r.

Płatności  do końca 2026 r.

70% dotacji do rozdysponowania  do końca 2022 r.

INWESTYCJA: 

projekt trwale wpływający na wzmocnienie odporności 

gospodarki i społeczeństwa, w tym na zrównoważony 

rozwój, długoterminową konkurencyjność 

(transformację cyfrową) i zatrudnienie.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

REFORMA:

działanie lub proces wprowadzania zmian i ulepszeń, 

mających znaczący i długotrwały wpływ 

na funkcjonowanie rynku, struktury instytucji, 

administracji lub odpowiednich polityk. 



Zalecenia Rady (CSR) dla Polski

 Zwiększenie efektywności wydatków publicznych

 Zapewnienie adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego

 Zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy 

 Wspieranie wysokiej jakości edukacji i rozwijanie umiejętności (kształcenie dorosłych)

 Wzmocnienie innowacyjności gospodarki i ukierunkowana polityka inwestycyjna

 Lepsza jakość regulacji

 Rozważna polityka budżetowa

 Poprawa dostępności, odporności i skuteczności systemu ochrony zdrowia (usługi e-zdrowia)

 Poprawa elastycznych form organizacji pracy i pracy w zmniejszonym wymiarze czasu

 Lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych

 Podnoszenie umiejętności cyfrowych

 Zapewnienia przedsiębiorstwom dostępu do finansowania

 Ukierunkowane inwestycje wspierające odbudowę gospodarki

 Poprawa klimatu inwestycyjnego (niezależność sądów)

 Skuteczne konsultacje publiczne i zaangażowanie partnerów społecznych w proces kształtowania polityki

2019

2020



I. Określenie wyzwań, celów 
i priorytetów KPO 

II. Identyfikacja i ocena  projektów 
(reform oraz inwestycji 

III. Przygotowanie ram 
finansowych oraz systemu 

realizacji 

IV. oszacowanie oddziaływania 
KPO oraz jego spójności 

Przedłożenie 
KPO do KE

Ocena
i decyzja KE 

do 30 kwietnia 2021 r.

2 miesiące od oficjalnego 
przedłożenia KPO

Etapy prac nad KPO

Ocena KPO jest zatwierdzana przez Radę UE 

większością kwalifikowaną (55% i 65% ludności)



Międzyresortowy Zespół 
ds. Funduszy Unii 

Europejskiej w MFiPR

Grupa robocza ds. 
Krajowego Planu 

Odbudowy

Grupy tematyczne do oceny projektów 

(przedstawiciele: IZ, właściwych resortów, 
województw, eksperci zewnętrzni)

ENERGIA, 
ŚRODOWISKO

INNOWACJE

SPOŁECZEŃSTWO

CYFRYZACJA

SPÓJNOŚĆ 
TERYTORIALNA

TRANSPORT

INFRASTRUKTURA

STRUMIENIE TEMATYCZNE

Ocena projektów do KPO
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• Ramowe (dopuszczające)

• Strategiczne

• Tematyczne

Analiza wpływu projektu na:

realizację Zaleceń Rady (2019 i 2020)

potencjał wzrostu

potencjał tworzenia miejsc pracy

zmiany w kierunku „zielonej gospodarki” i neutralności klimatycznej

zmiany cyfrowe w społeczeństwie i gospodarce

Ważne!

wartość publiczna, jaką tworzy projekt

wykonalność projektu

możliwość sfinansowania realizacji projektu przez wypłatą środków

Kryteria wyłaniania projektów w KPO



Uwagi końcowe

NIE WARTO:

• traktować KPO jako „bankomatu” 

dla realizacji pomysłów z listy życzeń 

• przekierowywać do KPO projektów 

planowanych w Polityce Spójności

• na siłę nadawać przedsięwzięciom 

charakteru anty-kryzysowego

• zamykać się w bieżących potrzebach 

własnych (komunalnych)

WARTO:

• proponować rozwiązania systemowe (reformy), 

a na ich podstawie programy lub projekty 

rozwojowe, w tym inwestycyjne

• domagać się od Rządu długofalowych propozycji 

w sferze usług publicznych

• współpracować nad pomysłami rozwiązań 

na poziomie regionu i korporacji samorządowych

• pamiętać o sektorze prywatnym 

i o komponencie „pożyczkowym”
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Dziękuję za uwagę

Radomir MATCZAK


